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Türkiye’de orman 
yangınları

Türkiye’nin batı ve güney 
şehirlerinde ormanlar yandı.

Temmuz ayının sonunda Türk"ye’n"n 
32 #ehr"nde toplam 125 orman yan-
gını çıktı. Yangınlar günlerce devam 
ett". Yangınlarda 8 k"#" hayatını kay-
bett", b"nlerce hayvan öldü.
Kom#u ülkeler ve Avrupa B"rl"$" Tür-
k"ye’ye yardım "ç"n yangın söndür-
me uçakları gönderd"ler.
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a l j a z e e r a . c o m

Amerika’da büyük 
deprem

Amerika’da son 50 yılın en 
büyük depremi gerçekleşti.

28 Temmuz tar"h"nde ABD’n"n Alas-
ka eyalet"nde büyük b"r deprem 
oldu. Deprem 8.2 büyüklü$ündey-
d". B"nlerce "nsan tsunam" tehl"kes" 
neden"yle evler"n" terk ett", fakat  
tsunam" olmadı.
Depremde h"ç k"mse yaralanmadı.
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Tayvan tekrar 2. seviyede

Tayvan COVID-19 neden"y-
le, 15 Mayıs’tan ber" üçün-
cü alarm sev"yes"ndeyd".
Üçüncü sev"yede b"rçok 
k"#" evde çalı#mak zorunda 
kaldı. Ayrıca okullar kapan-
dı, ö$renc"ler e$"t"mler"ne 
evde devam ett"ler.
Son haftalarda Tayvan’dak" 
vaka sayıları azaldı. Günlük 

t a z . d e

vaka sayısı 20’n"n altına 
dü#tü, bu yüzden 27 
Temmuz’da Tayvan tek-
rar "k"nc" sev"yeye geçt".
%k"nc" sev"yede çalı#anlar 
tekrar of"ste çalı#ab"-
l"yor, ö$renc"ler okula 
g"deb"l"yor ve "nsanlar 
restoranlarda yemek 
y"yeb"l"yor. 

Almanya’da sel 
yüzünden 174 
kişi öldü

Temmuz ayındak" 
ya$murlar Almanya’da 
sele neden oldu.
Selde yakla#ık 174 k"#" 
hayatını kaybederken 

yakla#ık 700 k"#" de yara-
landı. Ayrıca çok sayıda 
k"#" kayboldu. 
Selde yüzlerce ev, "# yer" 
ve dükkan zarar gördü.

Sel Almanya’nın 
kom#usu Belç"ka’yı 
etk"led". Belç"ka’da 
31 k"#" sel neden"yle 
hayatını kaybett". 

2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları başladı

Olimpiyat oyunları 23 Temmuz’da başladı ve 8 
Ağustos’ta sona erdi.

Ol"mp"yat oyunları 23 Tem-
muz’da Tokyo’da ba#ladı. 
Tokyo 2020 ol"mp"yat oyunları-
na 206 ülkeden yakla#ık 11 b"n 
sporcu katıldı. 
Bu yılk" ol"mp"yat oyunlarına en 
çok sporcuyu ABD gönderd". 
Ol"mp"yatlarda 613 Amer"kalı 
sporcu yarı#tı.
Türk"ye ol"mp"yatlara 50 kadın ve 
58 erkek sporcuyla katıldı.

a p n e w s . c o m

Ol"mp"yat oyunları... Dünyanın 
en büyük spor organ"zasyonu. 
Dünyanın farklı yerler"nden ba-
#arılı sporcular bu organ"zas-
yonda ülkeler" "ç"n yarı#tılar.
Ol"mp"yat oyunları 2020 yılında 
Cov"d-19 neden"yle 2021’e erte-
lenm"#t". Japon halkının yüzde 
80’" ol"mp"yat oyunlarının bu yıl 
da ertelenmes"n" "st"yordu, fakat 
ol"mp"yatlar bu yıl ertelenmed".

內文中譯請參見 NCCUTURKCE.COM
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Türk"ye’n"n Samsun #ehr"nde 42 ya#ındak" 
Orhan Uyar adlı b"r adam kızı %rem Uyar "le 
b"rl"kte l"seden mezun oldu.
Orhan Uyar 25 yıl önce l"seden ayrılmak 
zorunda kalmı#. Orhan Uyar, “Ben normal-
de 1996 -1997 yılı mezunu olacaktım. Yıl-
lar sonra liseden mezun oldum. Çok mut-
luyum.” ded".

Kızıyla birlikte liseden 
mezun oldu
42 yaşındaki adam ve kızı şimdi üniversite sınavlarına 
hazırlanıyorlar.

%rem Uyar "se “Liseye 2017 yılında baş-
ladım. Ben ders çalışırken babam da 
yanıma geliyordu. O da liseyi bitirmek 
istedi. Sınavlara babamla birlikte girdik 
ve birlikte mezun olduk. Gelecek yıl ba-
bamla birlikte üniversite sınavına  gir-
meyi düşünüyoruz. Belki aynı üniversi-
tede okuruz.”  ded".

“Kimono” projesi

Tokyo’dak" ol"mp"yat oyunlarında Japon sanatçıların 
bütün ülkelere güzel b"r sürpr"z" vardı. 
Sanatçılar her ülke "ç"n özel geleneksel Japon kıyafetle-
r", yan" “k"mono” hazırladılar. 
Bu kıyafetler" ol"mp"yat oyunlarının "lk gününde bütün 
sporcular g"yecekt", ancak Cov"d-19 salgını neden"yle 
bu gerçekle#med". Japon sanatçılar kıyafetlerde ülkele-
r"n renkler"n" ve semboller"n" kullandılar. 
Her kıyafet "ç"n yakla#ık 1 m"lyon Japon yen" harcandı.

Japon sanatçılar 200’den fazla ülke için kimono 
hazırladı.

a d a y m a g . c o m

85 yaşındaki İranlı adam banyo yapmaktan hoşlanmıyor,
 çünkü sudan korkuyor.

85 ya#ındak" %ranlı Amoo Hadj" 
65 yıldır yıkanmıyor. Bu "lg"nç 
adamın b"r ev" yok, çölde ya#ı-
yor.
Amoo Hadj" yıkanmayı sevm"-
yor. “Yıkanırsam hasta olurum.” 
d"yor. Amoo Hadj" #eh"rden ve 

Dünyanın en kirli adamı

"nsanlardan uzak ya#amayı terc"h 
ed"yor. Bazı köylüler onun "ç"n b"r 
kulübe yapmı#, fakat o bu kulübe-
de ya#amak "stemem"#.
Ya#lı adam ya#amak "ç"n çöldek" 
ölmü# hayvanları  y"yor ve her gün 
be# l"tre su "ç"yor.

y e n i c a g g a z e t e s i . c o m . t r
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Bulmaca

Ç"nl" akıllı telefon üret"c"s" X"aom" 
2021 yılında dünyanın en büyük 
"k"nc" akıllı telefon üret"c"s" oldu.
&u anda dünyanın en büyük akıllı 
telefon üret"c"s" Samsung. 2021’e 
kadar en büyük "k"nc" telefon mar-
kası Apple’dı. X"aom" bu yıl Apple’ı 
geçt" ve "k"nc" oldu.

X"aom" Apple’ı geçt"

Xiaomi 2021’de dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi 
oldu. Birinci sırada Samsung var.

Ç"nl" akıllı telefon üret"c"s" X"aom" 
2010 yılında kuruldu. &"rket"n mer-
kez" Pek"n’de.
X"aom" genell"kle Samsung ve 
Apple’dan daha ucuz telefonlar 
üret"yor. Samsung ve Apple "se 
daha gel"#m"# ve pahalı telefonlar 
üretmey" terc"h ed"yor. 

c y b e r m a g o n l i n e . c o m

Sorular
1. Ev"n b"r bölümü.
2. B"r okul türü.
3. Tem"z olmayan, p"s.
4. Yer sarsıntısı, yer"n sallanması.
5. B"r #ey"n özell"kler"n" gösteren nesne, s"mge.
6. Ömür, ya#am.
7. Kısaltmak sözcü$ünün zıt anlamlısı.
8. B"r maçta ya da yarı#mada b"r k"#"y" ya da b"r takımı geçmek.
9. Yed" günlük dönem.
10. A$açlarla ve b"tk"lerle dolu gen"# bölge.
11. B"r yaz ayı.
12. Spor yapan k"#".
13. Avrupa’da b"r ülke.
14. Geçm"# sözcü$ünün zıt anlamlısı.
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2020 Avrupa Futbol &amp"yonası 11 Haz"ran’da ba#ladı ve 
11 Temmuz’dak" f"nal maçıyla b"tt". F"nal maçında %talya ve 
%ng"ltere kar#ıla#tı. %talya %ng"ltere’y" yenerek #amp"yon oldu. 
%talya 1968’de de Avrupa #amp"yonu olmu#tu. 
%talyan futbol takımı 3 yıldır h"çb"r takıma yen"lm"yor. %talya 
son 34 maçın 27’s"n" kazandı, 6 maç berabere b"tt".

İtalya futbolda Avrupa 
şampiyonu oldu
İtalya 11 Temmuz’daki final maçında İngiltere’yi 4-3 
yendi ve Avrupa şampiyonu oldu

t r. s p u t n i k n e w s . c o m

Bill Gates 
eşinden 
ayrıldı

M"crosoft’un kurucusu 
B"ll Gates ve e#" Mel"nda 
Gates bo#andı. Gates 
ç"ft" 27 yıllık evl"l"kler"n" 
2 A$ustos’ta b"t"rd". 

B"ll Gates bo#anmadan 
önce dünyanın en zen-
g"n dördüncü "nsanıydı. 
B"ll Gates’"n 130 m"lyar 
doları vardı.

Ç"ft bo#andıktan 
sonra bu servet"n ya-
rısını B"ll Gates, d"$er 
yarısını "se Mel"nda 
Gates aldı. 

i n d i a n e x p r e s s . c o m

22 ya#ındak" Albert Dyrlund 
adlı b"r Youtuber 28 Tem-
muz’da v"deo çekmek "ç"n 
%talya’dak" Alp Da$ları’na çık-
tı. Genç adam v"deo çekerken 
dü#tü ve hayatını kaybett".

Genç Youtuber video 
çekerken dağdan düştü
Danimarkalı genç adam kendi Youtube kanalı için 
video çekiyordu.

i n d y t u r k . c o m

Genç adamın Youtube’da 175 
b"n, Instagram’da "se 240 b"n 
tak"pç"s" vardı.
Albert Dyrlund 2018 yılında 
ülkes"ndek" b"r komed" f"lm"n-
de de oynamı#tı.

Belçika’da 11 yaşındaki Laurent Simons, üç yıllık fizik 
bölümünü bir yılda bitirdi.

Adı Laurent S"mons, 11 ya#ında... Onun ya#ındak"ler "lkokulu b"t"r"rken 
o bu yıl ün"vers"teden mezun oldu. 
Bu zek" çocuk Belç"ka’dak" Antverb Ün"vers"tes"’n"n F"z"k bölümünü b"r 
yılda b"t"rd". Lauren S"mons aynı zamanda bölüm b"r"nc"s" oldu. 
Laurent gelecekte b"r b"l"m adamı olmak ve "nsan ömrünü uzatmak 
"ç"n çalı#malar yapmak "st"yor.

11 yaşında üniversiteden 
mezun oldu

a f r i n i k . c o m


